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З дослідження ви дізнаєтеся
Як змінився попит в інтернеті на банківські послуги та мікрокредити
в Україні починаючи з 2019 рок
Як впливали на цю сферу карантинні обмеженн
Які банківські послуги жителі України шукають найчастіше та як змінюється
цей трен
Які банки та мікрофінансові організації набирають популярності в онлайні
серед українців
Наскільки цікавими для наших співвітчизників є необанки


Дослідження побудоване на основі даних Google. Воно відображає особливості
та обсяг інтересу жителів України до послуг, які надають фінансові організації.


Конфігурація попиту говорить про те, що з точки зору українців банки
та мікрофінансові організації є рівноправними конкурентами при виборі
кредиту — найбільш популярної послуги у цій сфері в онлайні.


Таке сприйняття відрізняється від класичного уявлення про сферу фінансових
послуг. Водночас воно відображає зміни у сприйнятті банків з боку наших
співвітчизників, а також світовий тренд інтенсивного розвитку сфери
мікрокредитів.
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1. Акценти дослідження
Кількість попиту на фінансові послуги та компанії в інтернеті з початку 2019
року трохи коливається. Невеликі просідання в періоди карантинних
обмежень згодом компенсуються зростаючим інтересом до теми
Необанки стають дедалі цікавішими для українців. При цьому висхідний
тренд попиту здебільшого формує один гравець – лідер
Найчастіший запит при пошуку інформації на тему фінансових послуг –
просто назва організації. Це свідчить про стійку асоціацію жителів України
"бренд = фінансова послуга / інформація".
У 94,2% випадків, коли українці шукають певну фінансову послугу,
предметом пошуку є кредит. При цьому в абсолютній більшості випадків
запит на послугу пов'язують з назвою організації
ТОП-10 фінансових компаній, назви яких жителі України асоціюють із
кредитами, – це мікрофінансові організації. Вони забирають 67% усього
попиту на кредити в онлайні
Банки шукають по-іншому – майже завжди тільки за назвою. Це говорить
про характер попиту: боротьба за увагу клієнта відбувається на рівні бренду
Найпопулярніші категорії для кредитування в попиті - це гроші. На високих
позиціях в ТОП-10 також авто, техніка, нерухомість і меблі.
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2. Що шукають українці у сфері фінансових послуг
Найчастіше жителі України шукають в інтернеті кредити. З січня 2019 до
вересня 2021 попит на них виріс на 24% (з 5,4 млн запитів до 6,7 млн запитів).

У десятці найбільш масових - також попит на квитки, ЕЦП, дитячу картку та
іпотеку.


На графіку нижче наведена динаміка інтересу до найбільш популярних послуг,
пов'язаних із банківською сферою. Це запити типу "банк+розстрочка", "назва
банку+квитки", "назва мікрокредитної організації+кредит".

Мал. Динаміка онлайн-попиту на послуги, що надаються банками і МФО, січень 2019 —
вересень 2021

Без попиту на кредити динаміка виглядає так.

Мал. Динаміка онлайн-попиту на послуги, що надаються банками і МФО, без кредитів,
січень 2019 — вересень 2021
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Структура попиту на фінансові послуги в онлайні виглядає наступним чином:


94,2 % - попит на кредит (в середньому 6,9 млн запитів/міс);

3,2 % - попит на розстрочку (в середньому 240 тис запитів/міс);

0,9 % - попит на депозити (в середньому 65 тис запитів/міс)

1,7% - інші послуги, які шукають разом з банками. Це можуть бути непрофільні
послуги, проте користувачі інтернету асоціюють їх із банківськими
організаціями (наприклад, електронний цифровий підпис, оплата комунальних
послуг, купівля квитків та ін.).

Мал. Розподіл онлайн-попиту на фінансові послуги, 2021 рік

96% українців, які цікавляться кредитом в онлайні, шукають кредит грошима. В
середньому це 6,2 млн запитів на місяць. На графіку представлена динаміка
попиту на ТОП-10 категорій, з якими українці пов'язують інтерес до кредитів і
розстрочки.

Мал. Динаміка попиту на найпопулярніші категорії для отримання кредиту серед українців,
січень 2019 — вересень 2021
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Друга за популярністю категорія - кредит на авто. Її українці шукають в інтернеті
у середньому 100 тис разів на місяць. Вплив першого локдауну навесні 2020 на
топові категорії для кредитування та динаміку змін можна побачити на графіку
нижче.

Мал. Динаміка онлайн-попиту на популярні категорії кредитування (без кредиту грошима),
січень 2019 — вересень 2021

У 87,8% випадків українці шукають кредити у поєднанні з назвами банків і
мікрофінансових організацій (близько 6,1 млн запитів на місяць). Слід
зазначити, що модель взаємодії з банками щодо кредитування може бути
іншою і оминати або передбачати менше пошуку в інтернеті.


На графіку нижче представлена динаміка попиту на найпопулярніші організації
з точки зору українців, у зв'язці типу “кредит+організація”.

Мал. Динаміка онлайн-попиту на ТОП-10 компаній разом з кредитами, січень 2019 —
вересень 2021
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З початку 2019 року найбільш стрімку динаміку зростання згадок разом із
послугою кредитування демонструє бренд, що займає 6-у позицію в ТОПі.

Це створює передумови для зміцнення його позицій і в майбутньому. Водночас
динаміка бренду-лідера вже другий рік поспіль іде донизу, що може бути
пов'язано зі зростаючою конкуренцією.

Табл. Динаміка зміни онлайн-попиту від півріччя до півріччя на ТОП-10 компаній-лідерів у
послугах кредитування серед українців, січень 2019 — вересень 2021

Розстрочку українці в більшості випадків шукають не вказуючи, в якому банку
або через якого посередника хотіли б її отримати (наприклад, інтернет-магазин,
банк або маркетплейс). Такий попит пов'язують із компанією-лідером всього в
1,6 % випадків від загального інтересу до розстрочки. Це говорить про те, що
жителі України переважно звикли отримувати інформацію на цю тему в інший
спосіб, не через пошук Google.
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3. Популярність українських банків в інтернеті
Бренд банку - один із найвагоміших чинників при пошуку фінансових послуг в
онлайні. Наведені нижче дані свідчать про те, що українці досить часто шукають
в мережі певні банки. З усього об'єму онлайн-попиту в сфері фінансових послуг,
бренди банків будуть присутні в 79,3% випадків. В середньому це 27 млн
запитів на місяць. І це в 3,6 разів більше, ніж попит саме на фінансові послуги,
оскільки банки шукають як разом із послугами, так і просто за назвою.



На графіку нижче відображена динаміка популярності в інтернеті банка-лідера
з точки зору жителів України. Його частка в загальному обсязі попиту на банки
становить 76,7%, в середньому це 20,7 млн запитів на місяць.

Мал. Динаміка онлайн-попиту на популярні банки в Україні, січень 2019 — вересень 2021

Той самий графік без лідера виглядає наступним чином.

Мал. Динаміка онлайн-попиту на популярні банки в Україні (без лідера), січень 2019 —
вересень 2021
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У першому півріччі 2021 року лише два банки показали позитивну динаміку
зростання попиту.

Табл. Динаміка зміни онлайн-попиту від півріччя до півріччя на ТОП-10 банків, січень 2019 —
вересень 2021
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4. Популярність необанків в інтернеті
Українці цікавляться необанками в інтернеті в середньому близько 550 тис
разів на місяць. Це 2% від всього попиту із зазначенням назв банків. Разом з
тим, на графіку нижче ми бачимо зростаючий тренд інтересу до цих
організацій.

Мал. Тренд інтересу до необанків в інтернеті, січень 2019 — вересень 2021

Відзначимо, що тренд здебільшого формує один найпопулярніший банк.

Мал. Динаміка онлайн-попиту на необанки з розподілом на бренди, січень 2019 —
вересень 2021
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Як змінювався попит на необанки з січня 2019 року до вересня 2021 року, можна
побачити в таблиці нижче.

Табл. Динаміка попиту на необанки від півріччя до півріччя, січень 2019 — вересень 2021
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5. Попит на мікрофінансові організації
Жителі України цікавляться мікрокредитними організаціями у середньому
близько 6 млн разів на місяць. Це досить суттєва частина онлайн-попиту на
фінансові послуги - 17,4%.


На графіці видно, що інтерес до мікрокредитних організацій знизився в період
першої хвилі пандемії (весна 2020 року). Але загалом за неповних три роки
інтерес до МФО в онлайні виріс на 29% (з 4,5 млн запитів в січні 2019 до 5,7 млн
запитів у вересні 2021).

Мал. Тренд інтересу до МФО в інтернеті за період з січня 2019 до вересня 2021

З точки зору попиту в інтернеті, на ринку мікрокредитів є один явний лідер.
Проте його популярність з січня 2019 до вересня 2021 знизилася на 28%

Мал. Динаміка онлайн-попиту на ТОП-10 МФО серед українців за період з січня 2019 до
вересня 2021
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Найбільше зростання онлайн-попиту показує МФО, що займає в ТОП-10 лише
6-е місце. З січня 2019 попит на цей бренд виріс в 588 разів (з 610 запитів на
місяць в січні 2019 до 359 тис запитів у вересні 2021).

Табл. Динаміка зміни попиту від півріччя до півріччя на найпопулярніші серед користувачів
інтернету МФО, січень 2019 — вересень 2021
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6. Особливості пошуку фінансових послуг
в інтернеті
При пошуку фінансових послуг в інтернеті в 96,7% випадків українці вказують
бренд організації, до якої хочуть звернутися (більш ніж 33 млн запитів з 34,1 млн
всього онлайн-попиту). Примітно, що серед переліку таких організацій - як
банки, так і мікрофінансові структури. Це говорить про те, що з точки зору
наших співвітчизників, мікрокредитні організації стали повноцінними
гравцями на полі фінансових послуг. Об'єднуючим чинником у їх сприйнятті є
послуга кредитування.



На графіці нижче представлена загальна динаміка онлайн-попиту, до якого
увійшли
запити зі згадкою назви банку
запити зі згадкою назви МФО.



Фактично, це рейтинг інтересу українців до брендів, що надають фінансові
послуги. 62,9% всього попиту на бренди фінансових організацій в онлайні
збирає один лідер.

Мал. Динаміка брендового онлайн-попиту на банки і МФО, січень 2019 — вересень 2021
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На графіці нижче представлені ті самі організації без лідера.

Мал. Динаміка брендового онлайн-попиту на банки і МФО (без лідера), січень 2019 —
вересень 2021

Розрив між лідером і банком, що займає друге місце за об'ємом попиту, близько 18,7 млн запитів на місяць (бренд лідера шукають 20,7 млн разів, його
найближчого конкурента - близько 2 млн разів). 


Більш ніж 1 млн разів на місяць українці шукають найпопулярнішу
мікрокредитну організацію (3,3% всього онлайн-попиту на фінансові послуги в
інтернеті). Як розподілені частки попиту між найпопулярнішими фінансовими
організаціями з точки зору українців, дивіться на діаграмі нижче.

Мал. Розподіл брендового онлайн-попиту між учасниками ринку фінансових послуг, 2021 рік.
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7. Динаміка онлайн-попиту в інтернеті
Всього українці шукають банківські послуги, мікрокредити і бренди фінансових
організацій в інтернеті більше 34 млн разів на місяць. Це один із наймасовіших
онлайн-ринків в Україні за кількістю попиту. І, як ми бачимо на графіці нижче,
досить стабільний.

Мал. Динаміка онлайн-попиту на сферу фінансових послуг в Україні, січень 2019 —
вересень 2021

Табл. Зміна кількості онлайн-попиту у сфері фінансових послуг від півріччя до півріччя,
січень 2019 — вересень 2021

Дослідження побудовано на основі даних Google і не враховує дані про
активності мобільних додатків банків та мікрофінансових організацій.
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